Oplegnotitie Zienswijze van de raad naar aanleiding van brief aan de
raad nr. 80 over de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 BsGW en 1e
begrotingswijziging 2019 BsGW
Registratiekenmerk 856567
Gemeentebladnr. 2018/87

Rol van de raad
De raad kan een zienswijze indienen naar aanleiding van de begrotingswijzigingen van de BsGW.
Context van het raadsvoorstel
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt: De BsGW legt in brief nr 80 aan de
raad
begrotingswijzigingen voor waarbij de raad een zienswijze kan indienen vóór 1 dec. 2018.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het indienen van een zienswijze.
Financiële / personele / juridische gevolgen?
De begrotingswijzigingen van de BsGW leiden tot een verhoging van de bijdrage door de gemeente Brunssum.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Voortgang wordt gevolg via kwartaalrapportages en jaarrekening BsGW.
Is er een tijdpad bijgevoegd?
Omdat de BsGW vraagt om de zienswijze vóór 1 dec. 2018 in te dienen zal de concept-zienswijze van Brunssum na
behandeling in de commissievergadering verstuurd worden.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Zaaknr. 854295 Brief aan de raad nr. 80 BsGW over de 3 e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e
begrotingswijziging 2019.
Antwoordbrief nr. 858403
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Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/87;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 nov. 2018, afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in de wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Besluit:
De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende zienswijze:
De raad van de gemeente Brunssum stemt in met de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 BsGW en de 1e
begrotingswijzing 2019 BsGW en blijft aandacht vragen voor verbetering van de procedures en beheersing van de
proceskosten door de BsGW.

3. Aanleiding
Zienswijze van de Raad naar aanleiding van brief aan de raad nr. 80 BsGW over de 3 e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018
en de 1e begrotingswijziging 2019.
4. Probleemstelling
Volgens artikel 25 lid 2 van de GR van BsGW wordt er een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een
overschrijding van het budget van de regeling. Overeenkomstig artikel 24 van de GR van BsGW heeft de raad de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Omdat de BsGW vraagt om de zienswijze vóór in dec. 2018 in te dienen zal
de concept-zienswijze van Brunssum na behandeling in de commissievergadering verstuurd worden.
Brief aan de raad nr. 80 heeft betrekking op de 3 e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019.
3e begrotingswijziging 2018
Als gevolg van het negatieve resultaat 2017 dient het weerstandsvermogen van de BsGW verhoogd te worden met €
433.000 tot het benodigde bedrag van € 593.000.
4e begrotingswijziging 2018
Vanaf 1 jan. 2018 worden alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en Mijn Overheid doorbelast aan de afnemers.
De BsGW wordt hierdoor in 2018 geconfronteerd met extra kosten. De VNG en het ministerie van BZK hebben
afgesproken om de doorbelasting aan gemeenten in 2018 via het gemeentefonds te laten lopen. De BsGW mag de kosten
in rekening brengen bij het ministerie van BZK. De 4e begrotingswijziging leidt niet tot een verhoging van de bijdrage
aan de BsGW. De kosten voor DigiD en Mijn Overheid zijn voor 2019 opgenomen in de begroting van de BsGW.
5e begrotingswijziging 2018
De 5e begrotingswijziging heeft betrekking op de cao verhoging 2018.
Het cao-akkoord valt hoger uit dan de in de begroting 2018 van de BsGW opgenomen indexering.
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1e begrotingswijziging 2019
De 1e begrotingswijziging 2019 heeft betrekking op de cao verhoging 2019. Het cao-akkoord valt hoger uit dan de in de
begroting 2019 van de BsGW opgenomen indexering.
Effecten van begrotingswijzigingen voor de bijdrage van de gemeente Brunssum
De begrotingswijzigingen leiden voor de gemeente Brunssum tot een verhoging van de bijdrage aan de BsGW.
Verhoging
8.858
0
5.305
14.163

Totaal bijdrage gem. Brunssum

3e begrotingswijziging 2018
4e begrotingswijziging 2018
5e begrotingswijziging 2018
Verhoging bijdrage in 2018
1e begrotingswijziging 2019

4.515

351.056 (bijdrage 2019)

346.832

Met de verhoging van de bijdrage BsGW 2018 is geen rekening gehouden in de begroting 2018.
In de Prorap 2019 zal de verhoging van de bijdrage BsGW 2019 worden meegenomen.
Ziens wijze
De BsGW houdt in de begrotingen rekening met ontwikkelingen van de cao. De cao verhoging is echter hoger uitgevallen
dan voorzien waardoor begrotingswijzingen noodzakelijk zijn. Dit is niet beïnvloedbaar door de BsGW daarom wordt de
raad voorgesteld om over dit onderwerp geen zienswijze in te dienen.
De BsGW heeft zelf geen invloed op de beslissing om de kosten van DigID en Mijn Overheid door te belasten aan de
afnemers daarom wordt de raad voorgesteld om over dit onderwerp geen zienswijze in te dienen.
Het exploitatietekort 2017 werd veroorzaakt door hoge proceskosten. De raad wordt voorgesteld om de volgende
zienswijze in te dienen: in te stemmen met de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijzing 2019 en
aan te geven dat van de BsGW verwacht wordt dat er in de komende jaren inspanningen worden verricht om de
proceskosten zo laag mogelijk te houden.
5. Doelen / beoogd resultaat a. wat willen we bereiken? Zienswijze indienen door de raad bij de BsGW.
b. wat gaan we ervoor doen?
- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Inschakeling Betere buren is niet mogelijk bij dit onderwerp.
- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? Eigen initiatief,
vloeit voort uit gemeenschappelijke regeling.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? - indicator:
- bron:
Rapportages en jaarrekening BsGW.
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal) Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
b. autonoom beleid / taken in medebewind? autonoom beleid in GR BsGW.
c. past het voorstel in de strategische visie? - ja
- toelichting: Tot de deelname aan de BsGW is in 2013 besloten door de raad van de gemeente Brunssum.
d. relatie met programmabegroting? ja - programma: Algemene dekkingsmiddelen
- beleidscluster/taakveld:
Algemene dekkingsmiddelen/Belastingen overig
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7. Argumenten / overwegingen
Voorgesteld wordt de onder punt 4 toegelichte zienswijze in te dienen.
8. Advies
De Raad te adviseren de volgende zienswijze in te dienen:
De raad van de gemeente Brunssum stemt in met de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 BsGW en de 1e
begrotingswijzing 2019 BsGW en blijft aandacht vragen voor verbetering van de procedures en beheersing van de
proceskosten door de BsGW.
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
- kosten 2018: € 14.163 (incidenteel)
- dekking ((product: 064100 / activiteitencode: 441200)
- restantbudget na aftrek kosten: € 34.000
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: nee, er is geen rekening gehouden in de begroting
2018 met de verhoging van de bijdrage aan de BsGW.
b. risico's?
- omschrijving risico ('s): financieel: overschrijding budget in 2018
- omschrijving beheermaatregelen: In 2019 de verhoging van de bijdrage meenemen in de Prorap.
- gevolgen voor weerstandsvermogen: geen
c. tijdpad: Na behandeling door de commissie op 27 nov. 2018 wordt de concept zienswijze naar de BsGW gestuurd. De
raad besluit op 11 dec. 2018 over de zienswijze.
/ mijlpalen / vervolgtraject: De zienswijze wordt naar de BsGW gestuurd. / evaluatie: Voortgang wordt gevolg via
kwartaalrapportages en jaarrekening BsGW.
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur). Uitvoering door BsGW
e. communicatie intern en extern?
- advies / instemming / informatie OR: nee, het onderwerp valt niet onder het adviesrecht van de OR.
- persbericht: nee, niet van toepassing bij dit onderwerp.
- terinzagelegging: nee
- overig extern: Zienswijze sturen naar BsGW.
10. Bijlagen
Zaaknr. 854295 Brief aan de raad nr. 80 BsGW over de 3 e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e
begrotingswijziging 2019.
Antwoordbrief nr. 858403

Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2018/87
Afdeling
: Financiën en control
Registratiekenmerk : 856567

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/87;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 nov. 2018, afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in de wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Besluit:
De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende zienswijze:
De raad van de gemeente Brunssum stemt in met de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 BsGW en de 1e
begrotingswijzing 2019 BsGW en blijft aandacht vragen voor verbetering van de procedures en beheersing van de
proceskosten door de BsGW.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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